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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της αριθμ. 9077 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοελκυστικό) CheckMate Puffer OFM [(Z)-8-dodecen-1-yl acetate 11,63% β/β + (E)-8-

dodecen-1-yl acetate 0,75% β/β + (Z)-8-dodecen-1-ol 0,12% β/β] ως προς την ημερομηνία λήξης 

του σκευάσματος» 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του ν. 4036/2012 (Α’ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 

συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

γ) του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α) Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 45 

και 32.1 αυτού. 

β) Τον (ΕΕ) 2022/708 της Επιτροπής της 5ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών 

ουσιών …….φερομόνες λεπιδοπτέρων ευθείας αλύσου...... 

3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” 

(Β΄4612/19-10-20). 

4. Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από 

τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά». 

5. Την αριθμ. 5217/58921/20.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 9077 άδεια 

διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστικό) CheckMate Puffer OFM [(Z)-

8-dodecen-1-yl acetate 11,63% β/β + (E)-8-dodecen-1-yl acetate 0,75% β/β + (Z)-8-dodecen-1-ol 0,12% 

β/β], όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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6.  Την αριθμ. 7803/227464/04.08.2022 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε την αριθμ. 9077 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοελκυστικό) CheckMate Puffer OFM [(Z)-8-dodecen-1-yl acetate 11,63% β/β + (E)-8-dodecen-1-yl 

acetate 0,75% β/β + (Z)-8-dodecen-1-ol 0,12% β/β] που χορηγήθηκε με την αριθμ. 

5217/58921/20.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία 

λήξης του σκευάσματος. 

 

Τo σημείο 1.1 β) διαμορφώνεται ως εξής:  

1  Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 9077 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 20.12.2016 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 31.08.2024 

 

II. Διάθεση αποθεμάτων 

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας 

ετικέτας. 

3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες 

του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα. 

 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5217/58921/20.12.2016 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 

 Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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